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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 

Data:  15 de juny de 2020 
Lloc:   Telemàtica (Microsoft Teams) 
Durada: 11:00 - 13:30h (es constitueix l’assemblea en segona convocatòria) 
Assistents 

 

Empresa/institució associada Representant 

ASSOCIATS   

333 Corporate 1998 SL Xavier Salamó 

  Miquel Crisol 

Ajuntament d'Olot Josep Guix 

  Josep Berga 

Argal Alimentación SA Fernando Santamaria  

Boadas 1880 SA Jordi Buxeda 

Cambra de Comerç de Girona Eduard Torrent 

Cárnica Batallé SA Josep Batallé  

  Josep Reixach  

Cooperativa Ganadera de Caspe Laura Herrero 

Dinox SL Lluís Masanas  

  Susanna Masanas 

Diversey España SL Andreu Camps  

Embutidos Caula SL Xavier Caula  

  Joaquim Caula 

Embutidos Monter SLU Narcis Cañigueral  

Esteban Espuña SA Esteve Espuña 

eSynapsing Intelligent Business SL Joana Teixidor 

EURECAT Ignasi Papell  

  Clara Rafel París  

  Josep Pijuan  

FECIC Ignasi Pons 

Gestió de Projectes Vallbona SL Marc Verdaguer 

Grup Gepork SA Cristina Brugalla 

IRTA Jacint Arnau 

  Rosa Cubel 

  Elena Fulladosa 

  Pere Gou 

  Marina Gispert 

  Joel González 

Joaquim Albertí SA Josep Vilanova  

Matadero Frigorífico del Cardoner SA Ricard Carreras 

Metalquimia SAU Llorenç Freixanet  

  Miquel Dorca 

Milla Masanas SLU Albert Puxan  
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Noel Alimentaria SAU Jaume Planella  

  Joan Costa  

  Gemma Juncà  

Olot Meats SA Antonio Jové Ris 

Patel SAU Xavier Planas 

Proquimia SA Carles Verdés 

Sant Dalmai SAU Èric Panella 

Sequàlia Vanessa Catalan 

Solina Ibérica SLU Joaquim Vives 

Splendid Foods SAU David Garcia-Gassull 

Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU David Casadevall 

UAB Montserrat Mor-Mur 

UdG Carmen Carretero 

UVIC Sergio Ponsá  

Vila Rovira SL Jana Vila 

ALTRES   

ACCIÓ Encarni Avilés 

INNOVACC Eudald Casas 

  Mariona Pratdesaba 

  Júlia Sala 

  Eva Dorca 

 
Ordre del dia: 

 
1. Despatx de presidència 
2. Comptes del 2019 i 2020 
3. Ratificació de sol·licituds d’ajuts d’INNOVACC 
4. Ratificació de l’aprovació del Pla Estratègic d’INNOVACC 2020-2023 
5. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats 
6. Altres gestions i activitats realitzades 
7. Informacions sobrevingudes. 
8. Precs i preguntes. 
9. Aprovació de l’acta de la sessió 

 
Benvinguda 

El Sr. Esteve Espuña, president d’INNOVACC, dóna la benvinguda als assistents.  
 
A continuació comença l’Assemblea General Ordinària i el Sr. Espuña explica que per facilitar el seguiment 
dels diferents punts de l’ordre del dia s’ha preparat una presentació (veure “0-Presentació AG 
15jun2020”). 
 
 
1. Despatx de presidència 
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El president Sr. Esteve Espuña explica l’ordre del dia de l’Assemblea. Presenta la nova revista anual 
d’INNOVACC que ja està disponible en versió digital a la web de l’entitat i que es rebrà en versió impresa 
durant el mes de juliol. 

El Sr. Espuña recorda que actualment INNOVACC compta amb 101 associats i dona la benvinguda al darrer 
en entrar d’aquest 2020 que ha estat “Costa Food Group”. 

El president dona la paraula a Eudald Casas, que explica les trobades relacionades amb el projecte Q-PORK 
dins la Comunitat RIS3CAT INNOÀPAT. Diu que el projecte va finalitzar el 2019 i que actualment s’estan 
acabant de fer els tràmits de justificació final. Destaca que el projecte ha involucrat 15 participants que han 
pogut crear 6 nous productes/serveis, 3 noves marques i 1 nova planta pilot. 

Continua el Sr. Espuña que repassa altres trobades rellevants, com les Jornades d’Immersió Estratègica 
celebrades a Olot (19-des-2019) i a Vic (27-gen-2020) o el seminari tècnic sobre “Envasos sostenibles per al 
sector carni” realitzat telemàticament el dia 27-maig-2020, amb la col·laboració del Packaging Clúster, 
FECIC i IRTA. Finalment comenta els guanyadors del Premi INNOVACC 3a edició i recorda que hi ha la 
convocatòria oberta per a presentar candidatures al Premi en la seva 4a edició. 
 
 
2. Comptes del 2019 i 2020 

El president Sr. Esteve Espuña dóna la paraula al Sr. Eudald Casas, gerent d’INNOVACC. 
 
El Sr. Eudald Casas fa un resum dels resultats econòmics d’INNOVACC a 31-12-2019 i a 31-05-2020. Veure 
documents “2.1-Pèrdues i guanys 2019 i 2020” i “2.2-Balanç de situació 2019 i 2020”. 
 

- Explica que el 2019 es va obtenir un resultat favorable de 14.085,25 €. Superior als 5.113,60 € 
pressupostats i semblant al resultat del 2018, de 16.667,47 €.  

o Així, queda un resultat total acumulat de 201.095,23 €. 
- Les despeses d’estructura del 2019 van ser de 169.907,49 €, inferiors als 180.350,85 € 

pressupostats.  
o La diferència principal es troba a la partida d’organització de jornades, ja que s’havien 

previst 18.500 € però finalment van ser 8.882,73 €, ja que les Jornades d’Immersió 
Estratègica d’octubre es van passar a dos dies d’anys diferents (18-12-2019 i 27-1-2020). 
Les despeses d’aquesta jornada de gener ja apareixen als comptes del 2020. 

o Les despeses de personal (141.157,52 €) han estat una mica inferior a les pressupostades 
(143.365,85 €). Han estat superiors al 2018 (117.843,52 €) per la incorporació d’una 4a 
persona a INNOVACC des de juliol de 2019, i també una part per augment de sous. 

- Els ingressos d’estructura (114.698,38 €) del 2019 van ser similars als previstos (116.170 €) i 
superiors al 2018 (107.666,73 €). 

o Les quotes de socis (81.375 €) van ser superiors al previst (72.650 €) i també superiors al 
2018 (75.650 €). 

o Les subvencions per estructura (15.000 € Diputació de Girona i 14.465,38 € ACCIÓ) van ser 
similars a les previstes i a les del 2018.  

- El resultat d’estructura (-55.209,11 €) de 2019 va ser millor del previst (-64.180,85 €). 
- El resultat de projectes (79.294,36 €) va ser idèntic al previst, ja que: 

o Es va mantenir la despesa prevista de 10.000 € pel Premi INNOVACC. 
o Es van mantenir les subvencions (MINCOTUR, DARP, ACCIÓ) que ja s’havien conegut en el 

moment d’elaborar el pressupost 2019.  
- El resultat de projectes (69.294,36 €) del 2019 permetia compensar la pèrdua d’estructura. 
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Les despeses d’estructura del 2020 (fins a 31-maig) són les previstes segons pressupost. Com a ingressos 
només hi consta, de moment, una ajut concedit de 15.000 € de la Diputació de Girona.  
Encara que no són comptabilitzat moviments de projectes dins del 2020, però això es fa al darrer trimestre 
de l’any, a mesura que es van entregant les justificacions de diversos ajuts. 
 
El balanç de situació a 31-12-2019 mostra: 

- El total d’actiu i passiu és de 303.691,81 €. 
- A l’actiu hi ha un import rellevant de l’HP deutora (192.646,12 €) que són principalment 

subvencions pendents d’anar cobrant.  
- L’import al banc era de 105.082,04 €. 
- Al passiu hi ha el resultat acumulat (7.600 € fons social + 179.409,98 reserves + 14.085,25 € resultat 

2019) i també subvencions pendents de passar a resultat en exercicis posteriors. 
A 31-5-2020 els valors són molts semblants als dels 2019, amb una HP deutora idèntica però amb l’import 
al banc inferior (51.987,96 €) degut a que no es comptabilitzen ingressos de quotes de socis fins al juliol. 
 
Finalment es ratifica per unanimitat l’aprovació dels comptes 2019.  
 
 
3. Ratificació de sol·licituds d’ajuts d’INNOVACC. 

 
Eudald Casas informa que el dia 6 de febrer de 2020 es va demanar un ajut europeu de la convocatòria 
Horizon 2020: 
 

Call: H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 
Topic: CE-SPIRE-07-2020 

 
El projecte té l’acrònim ACCELWATER i al consorci hi participen membres de: Grecia, Italia, Alemanya, 
Holanda, Islàndia, Catalunya (INNOVACC, UVIC, MAFRICA). 
El projecte pretén optimitzar l’ús d’aigua en diferents tipus d’indústries alimentàries d’Europa, on s’hi faran 
diverses proves pilot amb tot tipus de solucions. 
El pressupost global del projecte és de 9.429.670 € i s’ha demanat un ajut de 8.115.787,38 €. 
La participació prevista d’INNOVACC i dels associats UVIC i MAFRICA és la següent: 
 

 Pressupost Ajut demanat 

UVIC 757.250,00 757.250,00 

MAFRICA 410.550,00 287.385,00 

INNOVACC 76.841,25 76.841,25 

 
Finalment el ratifica per unanimitat la sol·licitud d’ajut per a INNOVACC. 
 
4. Ratificació de l’aprovació del Pla Estratègic d’INNOVACC 2020-2023. 

Eudald Casas explica que el 28 de febrer de 2020 es va enviar al Ministeri d’Indústria el Pla Estratègic 
d’INNOVACC 2020-2023 per a poder sol·licitar la renovació de l’entitat com a AEI. El document el va 
elaborar el personal d’INNOVACC amb el suport de diversos associats que van anar aportant informació 
rellevant sobre el futur del sector. En aquest sentit, va ser una important font d’informació les dues 
jornades d’immersió estratègica fetes el 18-des-2019 a Olot i el 27-gen-2020 a Vic. 

El 23-març-2020 la Junta Directiva d’INNOVACC va aprovar el Pla Estratègic 2020-2023. El document es pot 
consultar a la web: https://www.innovacc.cat/2020/03/30/nou-pla-estrategic-dinnovacc-2020-2023/ 
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Durant l’assemblea el Sr. Casas resumeix diferents apartats del Pla Estratègic i destaca alguns aspectes: 

 Evolució del clúster. El darrer Pla Estratègic era pel període 2016-2019. Es van impulsar 51 projectes 
d’R+D+i (10 o més, cada any). Es van establir 29 col·laboracions amb altres clústers/entitats. S’ha 
arribat a la 4a edició del Premi INNOVACC. S’han fet 5 seminaris tècnics, 8 assemblees generals, 2 
jornades d’immersió estratègica, etc, etc. 

 Espai d’influència del clúster. Les empreses associades representen sobre el total de la indústria 
càrnia catalana: en facturació un 73,13% i en treballadors un 58,28%. 

 Actualització estratègica del sector.  

o El document aprofundeix en tendències de present i de futur pel sector: sostenibilitat, 
benestar animal, productes equilibrats, productes sense additius/sense 
al·lèrgens/mínimament processat, productes de qualitat, envasos funcionals i sostenibles, 
... 

o Els resultats d’una enquesta feta a socis del clúster prioritza la importància dels següents 
àmbits pels propers 4 anys: Medi ambient/Canvi climàtic (8,85 sobre 10), Productes més 
saludables (8,7), Nous envasos (8,37), Seguretat alimentària/Millora vida úil (8,33), Nous 
productes no carnis (8,27), Sensorització/robotització/automatització (7,83), etc. La 
resposta a la priorització de les accions a realitzar per INNOVACC els propers 4 anys és: 
Impuls i coordinació projectes innovació (8,65), Impuls i coordinació de projectes R+D 
(8,03), Seminaris tècnics específics (7,80), ... 

o A la mateixa enquesta, els socis van proposar d’augmentar l’àmbit d’actuació del clúster a 
altres empreses/institucions càrnies a part del porcí, i també a alimentàries en general. Tot 
i així, es proposa mantenir en nom complet del clúster: Associació catalana d’innovació del 
sector carni porcí “INNOVACC”. 

o Pels propers 4 anys, es preveu el creixement del clúster en projectes (i possibles associats) 
d’altres espècies animals (vaquí, oví, pollastre, etc) i també en productes no carnis 
(anàlegs). Es convidarà a participar, més activament al clúster, a empreses d’envasos i 
embalatges. 

o Es presenta el DAFO i els eixos estratègics pels propers 4 anys que són: 
 

Eix 1 Productes de qualitat diferenciada 

Eix 2 Desenvolupament de productes amb valor nutricional 

Eix 3 Innovació en producció d’anàlegs de carn: noves formes d’obtenció de proteïna 

Eix 4 Medi ambient i canvi climàtic  

Eix 5 Obtenció de packaging sostenible i funcional 

Eix 6 Bioseguretat i benestar animal a granja, transport i escorxador 

Eix 7 Millorar la seguretat alimentària i allargar la vida útil dels productes  

Eix 8 Optimització dels processos de la cadena productiva: indústria 4.0 

Eix 9 Comunicació transparent a tota la cadena de valor  

Eix 10 Internacionalització 

Eix 11 Millora de les condicions laborals 
 

o Les actuacions previstes pels propers 4 anys tindrien aquest focus: 80-75% porcí i 20-25% 
altres aliments (fins al 2015 era 100% porcí; del 2016 al 2019 va ser 87% porcí i 13% altres). 
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o Els indicadors 2016-2019 s’han complert gairebé tots i alguns s’ha superat àmpliament 
(nombre de projectes impulsats, ajuts aconseguits, nombre de socis, treballadors del 
clúster, etc). Únicament s’ha quedat per sota el nombre d’empreses associades 
involucrades en projectes (previst 90%, assolit 72,7%). 

o S’ha elaborat una llista d’indicadors 2020-2023 amb una previsió d’un lleuger augment de 
socis i projectes a impulsar. Entre altres aspectes, s’hi preveu: augmentar socis 
d’escorxadors de boví, oví, cabrum, aus; Incorporar socis de ramaderia de boví, oví, 
cabrum, aus; Incorporar socis del sector del packaging. 

 
Finalment el ratifica per unanimitat el Pla Estratègic d’INNOVACC 2020-2023. 
 
5. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats.  

Mariona Pratdesaba i Júlia Sala explica les principals novetats dels projectes col·lectius en 
desenvolupament. Veure “4-taula projectes en desenvolupament juny2020” i “0-Presentació AG 
15jun2020”. 
 
Els següents projectes s’exposen més àmpliament: 
 

Obtenció d'estàndards d'engreix de porc Ral d'Avinyó per a 
una òptima qualitat de la carn 
https://www.innovacc.cat/wp-
content/uploads/2020/06/Joel-Gonz%C3%A1lez.pdf  

Joel González (IRTA) 

Sistema automàtic de neteja de cintes a final de torn  
https://www.innovacc.cat/wp-
content/uploads/2020/06/David-Casadevall.pdf 

David Casadevall (TEMIC) 

EMBOT-ITs. Utilització de tecnologia avançada i gestió de Big 
Data per a optimitzar assecadors d'embotits curats 
https://www.innovacc.cat/wp-
content/uploads/2020/06/Josep-Pijuan.pdf  

Josep Pijuan (EURECAT) 

Sistema de control de producció de llescats carnis amb 
tecnologia 4.0 
https://www.innovacc.cat/wp-
content/uploads/2020/06/Josep-Pijuan.pdf  

Jana Vila (Vila Rovira) i  
Joana Teixidor (eSynapsing) 

 
 
6. Altres gestions i activitats realitzades 

Eudald Casas explica que ACCIÓ realitzarà una enquesta a les empreses catalanes sobre l’impacte del 
Covid19 i convida als representants d’empreses assistents a l’assemblea contestar l’enquesta. De la mateixa 
ens entregaran resultats específics del clúster. 

Fa posteriorment una repassada d’altres activitats realitzades per INNOVACC i presenta el Pla de treball 
2020-2021, que és el següent: 

• Procurar la continuïtat i desenvolupament de projectes col·lectius iniciats fins ara. 
• Preparació dels nous projectes per iniciar.  

  a partir dels proposats al Pla Estratègic 2020-2023 

  a partir de les visites anuals als socis  
  a partir d’altres propostes que puguin sorgir 



 

 7

Nota: Per a cada projecte: organització de trobades, tramitació ajuts, seguiment del calendari, 
seguiment dels objectius previstos, altres gestions 

• Potenciació de la web: www.innovacc.cat 
• Organització d’un seminari tècnic cada semestre. 
• Organització de ponències sobre projectes/casos d’èxit durant les Assemblees Generals de 

socis (mínim 2 cada any). 
• Col·laboració amb altres clústers i altres entitats, per a fomentar i desenvolupar projectes 

d’R+D+i, transferència tecnològica, benchmarking, etc. 
• Col·laboració en la difusió de jornades, formació, missions internacionals, etc.  
• Participació en elaboració de plans estratègics, taules sectorials. 
• Augmentar el nombre de socis del clúster. 

 
 
7. Informacions sobrevingudes 

No n’hi ha. 
 
 

8. Plecs i preguntes 

No n’hi ha. 
 
 

9. Aprovació de l’acta de la sessió 

Els socis assistents aproven per unanimitat l’acta de la sessió. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. Esteve Espuña (president d’INNOVACC) agraeix l’assistència de tothom. 
A les 13:30 dóna per acabada l’Assemblea General. 
 
 


